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Obligaţiile fiscale scadente 
și neachitate până la 30 de zile 
după încetarea stării de urgen-
ţă nu vor fi considerate obligaţii 
fiscale restante, iar pentru 
acestea nu se calculează și nu 
se datorează dobânzi și pena-
lităţi de întârziere, precizează 
Ministerul Finanţelor Publice.

Potrivit unui comunicat al 
MFP, aceste măsuri sunt va-
labile începând cu data intrării 
în vigoare a OUG 29/2020, 
aprobată miercuri de Executiv, 
pentru susţinerea mediului de 
afaceri în contextul pandemiei 
de Coronavirus și publicată 
sâmbătă în Monitorul Oficial.

Angajatorii care reduc 
activitatea ca urmare a 
efectelor epidemiei COVID-19 
pot beneficia de plata 
indemnizaţiei din bugetul 
asigurărilor pentru șomaj, pe 
perioada stării de urgenţă, 
pentru cel mult 75% dintre 
angajaţii care au contracte 
individuale de muncă active. 
Plata indemnizaţiei pentru 
companiile care reduc 

activitatea se va realiza în 
baza unei declaraţii pe propria 
răspundere, din care să 
reiasă faptul că angajatorul 
înregistrează o diminuare a 
încasărilor din luna anterioară 
depunerii declaraţiei cu un 
procent de minimum 25%, 
faţă de media încasărilor din 
ianuarie - februarie 2020, și că 
nu are capacitatea financiară 
de a plăti toţi angajaţii.

Consiliul de Administraţie al 
Băncii Naţionale a României 
(BNR) a decis reducerea do-
bânzii cheie cu 0,50 puncte 
procentuale, de la 2,5%, la 2%, 
începând cu data de 23 martie 
2020, informează BNR.

Totodată, CA al BNR a ho-

tărât furnizarea de lichiditate 
instituţiilor de credit prin in-
termediul operaţiunilor repo 
(operaţiuni reversibile cu titluri 
de stat) în vederea asigurării 
funcţionării fluente a pieţei mo-
netare și a altor segmente ale 
pieţei financiare.

Comisia Europeană va di-
recţiona către România peste 
un miliard de euro pentru com-
baterea efectelor COVID-19, 
se arată într-un document 
publicat pe pagina de Facebook 
a reprezentanţei Comisiei Euro-
pene în România.

Potrivit acestui document, 
România va primi 483 de 
milioane de euro de la Comisia 

Europeană, prin renunţarea 
în acest an la obligaţia de a 
solicita României rambursarea 
prefinanţărilor neutilizate 
din fondurile structurale. La 
această sumă se vor adăuga 
alte 637 de milioane de euro, 
prin virarea avansului aferent 
fondurilor structurale pentru 
anul 2020 în cursul lunilor 
martie și aprilie.

Un miliard de euro de la CE pentru 
combaterea COVID-19 în România

Obligațiile fiscale neachitate  
nu vor fi considerate restanțe

Doar 75% dintre angajații 
unei firme vor beneficia de 
indemnizație de șomaj tehnic

BNR a redus dobânda  
de politică monetară

La nivelul cumulat al luni-
lor ianuarie - februarie au fost 
cumpărate 1.259 de autoturis-
me ecologice, mai multe cu cir-
ca 16,36% comparativ cu pri-
mele două luni 2019, perioadă 
în care erau consemnate 1.082 
de unităţi. Datele centralizate 
de APIA evidenţiază faptul că 
majoritatea autoturismelor pri-
etenoase cu mediul sunt hibri-
de - respectiv 913 unităţi, în 
creştere cu 3,3% în comparaţie 
cu perioada ianuarie - februa-

rie 2019. Acest segment auto 
este urmat de autoturismele 
electrice, cu 231 de exempla-
re (+63,8%) şi de cele plug-in 
(115 unităţi, +101,8%).

Renault, în topul 
vânzărilor

În topul celor mai comer-
cializate autoturisme electrice 
100% conduce, după două luni 
ale acestui an, Renault - cu 96 
de unităţi, urmat de BMW (31), 

Nissan şi Volkswagen (câte 30), 
smart (19), Hyundai (11), Ja-
guar (5), Audi, Mercedes Benz 
şi Tesla Motors (câte 3). Potri-

vit sursei citate, cele mai multe 
autoturisme hibride vândute în 
România, în perioada analizată, 
au fost înregistrate de: Toyota 

- cu 720 de unităţi, Lexus (47), 
Honda (36), Suzuki (30), Volvo 
(23), Ford (17), Hyundai (15), 
Land Rover (12), Mini (8) şi 
Mitsubishi (4). 

De asemenea, în clasamen-
tul vânzărilor de autoturisme 
plug-in conduce BMW - cu 33 
de exemplare, urmată de Por-
sche (16), Mitsubishi şi Vol-
vo (câte 13), Hyundai (12), Kia 
(8), Land Rover (5), Mini, Toyo-
ta şi Volkswagen (câte 4).

Pe parcursul lunii februarie 
a acestui an, vânzările de ma-
şini electrice şi hibride au avut 
o pondere 6,4% în total piaţă, 
superioară celei înregistrată cu 
o lună în urmă, de 5,7%.
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Ponderea autoturismelor electrice şi hibrid în totalul pieţei 
din România a ajuns la 6%, în primele două luni din 2020, 
în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când 
aceasta era de 4,2%, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi 
Importatorilor de Autoturisme (APIA).

„Adevărul este că de săptă-
mâna viitoare românii au acces 
la aceste instrumente care îi aju-
tă să treacă peste această peri-
oadă dificilă. Am spus că urmea-
ză şi alte măsuri. România a luat 
măsuri care ajung la 3% din PIB 
deja şi avem unele dintre cele 
mai relaxate condiţii din UE pen-
tru a accesa aceste facilităţi. Nu 
ne oprim aici şi nu lăsăm pe ni-
meni în urmă”, arată ministrul Fi-
nanţelor. 

În acest context, el sublini-
ază că, potrivit OUG nr.29/2020 
privind unele măsuri economi-
ce şi fiscal-bugetare, firmele ca-
re nu depun declaraţiile fiscale pe 
25 martie nu păţesc nimic.

„Ţipete, urlete şi văicăreli de 
la politicienii socialişti şi prietenii 
lor care nu avut niciodată legătu-
ră cu economia reală despre si-
tuaţia cumplită în care se vor afla 
firmele care nu depun declaraţii-
le fiscale pe 25 martie. Minciună 
sau prostie? În OUG nr. 29/2020 
scrie negru pe alb că firmele ca-
re nu depun declaraţiile fiscale pe 
25 martie nu păţesc nimic. Sim-
plu şi clar”, precizează Florin Cîţu.

Toate IMM-urile 
beneficiază de 

finanțări garantate 
de stat!

El explică, totodată, şi fap-
tul că de finanţări garantate de 
stat beneficiază toate IMM-urile, 
fără certificat de urgenţă. 

„Mai departe, tot în OUG 
nr.29/2020 scrie că au acces 
la fonduri garantate 90% şi cu 
dobândă subvenţionată 100%, 
toate IMM-urile şi fără certificat 
de stare de urgenţă. Simplu, ra-
pid şi fără bătăi de cap. În Ger-
mania, că tot văd că ne compa-
ră socialiştii cu ei, au acces la 
facilităţi fiscale doar companiile 
care demonstrează că au sufe-
rit de pe urma crizei economi-
ce provocate de coronavirus. 
Tot în OUG nr.29/2020 scrie, tot 
negru pe alb, «se suspendă sau 
nu încep măsurile de executa-
re silită prin poprire a creanţe-
lor bugetare, cu excepţia execu-
tărilor silite care se aplică pen-
tru recuperarea creanţelor bu-
getare stabilite prin hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în ma-

terie penală»”, subliniază şeful 
de la Finanţe.

„Prietenii” socialiști 
„induc panică”!
Florin Cîţu a avertizat, din 

nou, politicienii români să nu in-
ducă panică în societate. 

„Am avertizat politicenii ro-
mâni să nu mai inducă panică în 
societate. Le-am spus că rom]]
ânii înţeleg că îşi fac campanie 
electorală în timp ce guvernul 
vine cu soluţii. Văd că nu ascul-
tă şi în continuare vor să pro-
fite electoral de situaţia dificilă 
prin care trecem cu toţii. Astăzi, 
toată ziua, politicienii socialişti şi 
noii lor prieteni au atacat primul 
pachet de măsuri pentru susţi-
nerea economiei aprobat de gu-
vernul PNL. Asta înainte că pa-
chetul să intre în vigoare şi să 
vedem cum funcţionează. Trei 
exemple simple de manipulare 
a socialiştilor şi a noilor lor pri-
eteni care sunt demontate foar-
te uşor de realitate”, a mai scris 
ministrul Finanţelor.

Sâmbătă au fost publica-
te în Monitorul Oficial cele două 
ordonanţe care stabilesc măsuri 
fiscale şi de protecţie socială în 
contextul situaţiei epidemiologi-
ce determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.

Măsuri importante  
luate de Guvern, pentru 

susținerea economiei
România a luat măsuri pentru susţinerea economiei care 
ajung deja la 3% din PIB şi avem unele dintre cele mai relaxate 
condiţii din Uniunea Europeană pentru a accesa aceste 
facilităţi, a scris sâmbătă ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, pe 
pagina sa de Facebook.

Românii au cumpărat mai multe autoturisme ecologice, în ultimele două luni


